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PAUTA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 5º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 02/05/2019 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTOS Nº 26, 27 e 28/2019 de autoria de diversos vereadores; 
 
OFICIO Nº 096/2019-PMCP/GP em anexo Projeto de Lei nº 07/2019 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do Município de Concórdia do Pará para o exercício financeiro de 2020 (LDO 2020) 
juntamente com mensagem; 
 
OFICIO CIRCULAR nº 0001/19 do Gabinete do Senador Zequinha Marinho comunicando a sua posse no 
dia 01/02/2019 colocando assim o seu gabinete a disposição desta Casa Legislativa; 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
ACORDÃO Nº 33.982, de 21/02/2019, extraído do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos 
Municípios-TCM/PA referente ao processo nº 882712003 (200402186-00) da Prestação de Contas de 2003 
tendo como responsáveis o Sr. Renato Coradassi no período de 01/01 a 10/07 e 15/09 a 31/12/2003 e 
Ricardo Pereira dos Santos no período de 11/07 a 14/09/2003, onde é julgado regular as contas do Fundo 
Municipal de Assistência Social de Concórdia do Pará, sendo expedido Alvará de Quitação; 

 Encaminhado à Comissão de Orçamento e Fiscalização para ser anexado à citada prestação de 
contas que está em análise por esta Comissão. 

 
ACORDÃO Nº 33.983, de 21/02/2019, extraído do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos 
Municípios-TCM/PA referente ao processo nº 882702003 (200402188-00) da Prestação de Contas de 2003 
tendo como responsáveis o Sr. Renato Coradassi no período de 01/01 a 10/07 e 15/09 a 31/12/2003 e 
Ricardo Pereira dos Santos no período de 11/07 a 14/09/2003, onde é julgado regular as contas do Fundo 
Municipal de Saúde de Concórdia do Pará, sendo expedido Alvará de Quitação. 

 Encaminhado à Comissão de Orçamento e Fiscalização para ser anexado à citada prestação de 
contas que está em análise por esta Comissão. 

 
ENCAMINHAMENTO DO PROJETO DE LEI Nº 07/2019 (LDO 2020) para as comissões competentes da 
Casa para estudo, analise e parecer do citado projeto; 
 

REQUERIMENTO Nº 26/2019 subscrito por todos os vereadores legislativos que depois de ouvido o douto 
e soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado ao Exmº. Sr. Helder Barbalho, Governador do Estado 
Pará, no sentido de que o mesmo por medidas cabíveis viabilize através de emenda, recursos para a 
construção de um Ginásio de Esporte, nesta cidade de Concórdia do Pará; 
 
REQUERIMENTO Nº 27/2019 de autoria do vereador Paulo Conceição de Paiva solicitando para que seja 
oficiado ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, de Concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago, e ao e ao 
senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes, solicitando providencias 
cabíveis no sentido de que seja reformada a ponte sobre o Igarapé João (Baixo Bujaru) que dá acesso a 
Congregação Nova Aliança da Igreja Assembleia de Deus campo de Nova Conduta, neste município de 
Concórdia do Pará; 
 
REQUERIMENTO Nº 28/2019 subscrito pelos vereadores Fabio do Hospital, Marcos Amaral e Zeca do 
Bar, solicitando para que seja oficiado ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Concórdia do Pará, Elias 
Guimarães Santiago, e ao senhor Edvaldo Paiva Celestino, Secretário Municipal de Obras e Transportes, 
para que através de parceria com o município de São domingos do Capim, no sentido de que os mesmos 
por medidas cabíveis providenciem a revitalização do ramal da Tabauna, com implantação de tubos no 
local onde foi rompido, cerca de 6 km da pista no ramal que fica dentro do projeto de Dendê da Bio Palma, 
(Rod. PA 252, km 08 – via capim); 
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PARECER Nº 05/2019 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis que após estudo e análise 
à Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 01/2019 que dá nova redação ao art. 167 do capítulo 
IV da Lei Orgânica do Município de Concórdia do Pará, e contém outras disposições, é de parecer 
favorável pela sua constitucionalidade e que a referida Proposta de Emenda a LOM seja submetida ao 
plenário para sua votação; 

 
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 01/2019 que dá nova redação ao art. 167 do 
capítulo IV da Lei Orgânica do Município de Concórdia do Pará, e contém outras disposições, ficando o art. 
167 assim redigido; “Art. 167. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos 
inclusive dos créditos suplementares e especiais, destinados à Câmara Municipal ser-lhe-ão entregues até 
o dia 20 (vinte) de cada mês na forma de duodécimos, sob pena de constituir crime responsabilidade do 

Prefeito Municipal. § 1º. O total das despesas fixadas na Unidade Orçamentária do Poder Legislativo será 

de 7% (sete por cento) da receita efetivamente realizada no exercício anterior, podendo o Projeto de Lei 
Orçamentária ser emendado pelo Poder Legislativo como forma de adequar o respectivo percentual. § 2º. 
As receitas tributárias e as transferências que servirão de base de cálculo para o duodécimo da Câmara 
Municipal, em consonância ao mandamento Constitucional são: I - impostos (IPTU, IRRF, ITBI, ISSQN); II - 
taxas, contribuições de melhorias e de custeio de serviços de iluminação pública (COSIP); III - juros e 
multas das receitas tributárias, receita da dívida ativa tributária, juros e multa da dívida ativa tributária; IV - 
transferências da União (FPM, ITR, IOF s/ouro e AFM – apoio financeiro de compensação da desoneração 
de impostos), sem deduções ou abatimentos; V – transferências do Estado (ICMS, IPVA, IPI exportação e 
CIDE), sem deduções ou abatimentos; 

(A Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal de Concórdia do Pará foi aprovada em primeiro turno por 8 
(oito) votos a favor, obtendo assim dois terços dos votos dos vereadores da Câmara Municipal). 

 
 
 
 
 
 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 25 de abril de 2019. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 
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